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Na passada terça-feira, dia 21 de dezembro, o Executivo de António Costa anunciou 
novas medidas de medidas de prevenção e combate à Covid-19. 
 
Na conferência de imprensa, após reunido em Conselho de Ministros extraordinário, o 
primeiro-ministro anunciou a antecipação da semana de contenção já a partir do dia 25 
de dezembro. 
 
Assim, a partir do próximo sábado, 25 de dezembro, o número de testes gratuitos de 
despiste da Covid-19 passarão a ser de seis por pessoa em cada mês, de forma a 
aumentar o volume de testagem nesta época de festividades. 
 
O teletrabalho obrigatório entrará em vigor mais cedo. Os trabalhadores terão, assim, 
de voltar a desempenhar as funções, sempre que possível, a partir de casa já a partir do
dia 25 de dezembro. A data para o fim desta obrigatoriedade mantém-se, por enquanto, 
a 9 de janeiro. 

O encerramento de creches e ATL é outra das medidas anunciadas, ainda que com 
apoio às famílias. Contudo, estes não são os únicos estabelecimentos a fechar, também 
as discotecas e bares encerram portas, tendo o Governo admitido apoios às empresas. 

O teste negativo passará, ainda, a ser obrigatório para o acesso a estabelecimentos 
turísticos e de alojamento local, casamentos e batizados, eventos empresariais, 
espetáculos culturais e recintos desportivos. Além do que, será reduzida a lotação nos 
estabelecimentos comerciais. 

Para os dias de Natal e de Ano Novo, assim como para as correspondentes vésperas, ou 
seja, nos dias 24, 25, 30, 31 de dezembro e 01 de janeiro, o Executivo ordenou medidas 
de contenção pandémica especiais tais como a apresentação de teste negativo 
obrigatório para acesso a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano, a proibição 
de ajuntamentos na via pública de mais de 10 pessoas na passagem de ano e, ainda, a 
proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública. 

Na conferência de impressa, António Costa apelou, por fim, aos portugueses para que 
contenham “o mais possível as celebrações natalícias no seu núcleo familiar”, 
sublinhando que “este ainda não é o novo Natal normal das nossas vidas”. 
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Antecipação do período de contenção pandémica: 
Conheça as novas medidas para os dias festivos 


